
  

Saksbeh.:  May Trude Johnsen, 35586352 

 

Vår dato 

06.12.2018 

Vår ref. 

2017/5274 

Deres dato 

 

Deres ref. 

 
 

    

    

    

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 

Postboks 2603 Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien 35 58 61 00 fmtepost@fylkesmannen.no  

3702 Skien Organisasjonsnummer Telefaks Internett 

 974 762 684 35 52 85 90 www.fylkesmannen.no/telemark  

 

 

Adresser i henhold til liste  

  

   

 

 
             

 

 

Utlysning - Midlertidig verv som varamedlem for leder i Kontrollkommisjonen i 

Telemark for perioden 01.01.19 – 30.06.19 

 
 

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon. 

Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. Alle 

medlemmene skal ha personlig varamedlemmer.  

 

Det er Fylkesmannen som er delegert ansvaret for å oppnevne medlemmer.  

 

I Telemark er det en kontrollkommisjon som betjener Sykehuset Telemark (Psykiatriske 

sykehusavdelinger, DPS nedre Telemark og DPS øvre Telemark) samt Vitalis Helse Kragerø. 

Klagesaksmøtene finner sted hver 14. dag på fastsatte datoer og ellers etter avtale i kommisjonene. I 

tillegg gjennomføres velferdskontroller. Arbeidsfordelingen har vært slik at varamedlem for leder har 

hatt hovedansvar for velferdskontrollene.  

 

Vervet som utlyses, er varamedlem for leder i kontrollkommisjonen for perioden 01.01.19 – 30.06.19.  

 

De samme kravene gjelder til leder og varamedlem for leder. Varamedlem for leder skal være en jurist 

som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille 

kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 

år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige 

kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Lederen bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, 

fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.  

 

I leders fravær vil varamedlemmets oppgaver stort sett være å lede klagesaksmøtene. Dersom leders 

fravær blir langvarig vil varamedlemmet også måtte foreta legalitetskontroll og annet kontorarbeid.  

Godtgjøring er den offentlige salærsats for advokater, det vil si p.t. 1020 kroner pr. time. I tillegg dekkes 

reiseutgifter etter statens satser.  

 

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du ønsker vervet, beskrivelse av relevant bakgrunn 

og erfaring, samt hvilken interesse du har for feltet. Du må også oversende vitnemål og andre 

dokumenter av relevans for søknaden. 

 

Søknadsfristen er 14.12.2018.  
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Side 2 

 

Fylkesmannen vil gjennomføre samtaler med aktuelle søkere før oppnevning besluttes, og vil i den 

forbindelse be om at det oppgis referanseperson. 

 

Helsedirektoratet har opplæringsansvaret for kontrollkommisjonenes medlemmer. 

 

Vi ber om at dette brevet videresendes aktuelle søkere.  

 

For øvrig vises vi til Helsedirektoratets Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av 

medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet. Spørsmål kan rettes til 

kontrollkommisjonens leder Inger Mo (tlf 99569292, epost Inger.Mo@fylkesnemnda.no) eller 

assisterende fylkeslege May Trude Johnsen (tlf 35586352, epost fmtemtj@fylkesmannen.no).   

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Steinar Aase  May Trude Johnsen 

fylkeslege assisterende fylkeslege 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 

 
Adressater:  

Kontrollkommisjonene i Telemark og Vestfold 

Domstolene Telemark  

Domstolene Vestfold  

Advokatforeningen Vestfold  

Advokatforeningen Telemark  
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